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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จํากัด ("บริษัทฯ" "เรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสําคญัของการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามท่ีนิยามไวข้า้งล่างน้ี) 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามท่ีนิยามไว ้

ในขอ้ 1 ขา้งล่างน้ี) ของ (1) ลูกคา้บุคคลธรรมดาของเรา ทั้งท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมาย (ผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต) ลูกคา้ปัจจุบนั 

และลูกค้าในอดีต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าท่ี ผู ้แทน ผู ้ถือหุ้น บุคคลผู ้มีอํานาจ กรรมการ ผู ้ติดต่อ ตัวแทน  

และบุคคลธรรมดาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับลูกคา้นิติบุคคลของเรา ทั้งท่ีเป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต)  

ลูกคา้ปัจจุบนั และลูกคา้ในอดีตของเรา (3) บุคคลผูเ้ขา้เยี่ยมชมและผูใ้ช้แพลตฟอร์มของเรา เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชนั 

บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และ (4) บุคคลอ่ืนใดท่ีเรามีปฏิสัมพนัธ์ด้วยในการประกอบธุรกิจของเรา หรือการให้บริการใด ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง พนัธมิตรทางธุรกิจ 

บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกวา่ "คุณ" หรือ "ของคุณ" ส่วนลูกหน้ีหรือ ส่วนลูกคา้บุคคลธรรมดาและลูกหน้ีหรือลูกคา้นิติบุคคล

จะรวมเรียกวา่ "ลูกค้า" 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีอธิบายถึงวิธีการท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ 

ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมบนเว็บไซต ์

หรือแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี รวมไปถึง ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call center) กิจกรรมและนิทรรศการท่ีจดัขึ้นใน

น า ม ข อ ง เ ร า  ไ ม่ ว่ า จ ะ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ ท า ง อ อ น ไ ล น์ ห รื อ อ อ ฟ ไ ล น์  โ ล เ ค ชั่ น อ่ื น  ๆ  ( locations)  

และวิธีการใด ๆ ท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัต่างประเทศ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณซ่ึงระบุถึงตวัคุณหรือทาํให้สามารถระบุตวัคุณไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม ตามคาํนิยามของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ฯ)เพื่อท่ีเราจะให้บริการแก่

ลู ก ค้ า  ห รื อ เ พ่ื อ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ด  ๆ  ต า ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท่ี เ ร า มี กั บ คุ ณ  

เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดว้ยวิธีการต่าง ๆ โดยเราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

จากคุณโดยตรง เช่น ผ่านช่องทางการเปิดบญัชีการใชบ้ริการ การลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทัฯ ไม่

วา่ทางออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือผา่นทางพนกังาน ตวัแทน หรือศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call center) ของเรา การ

ติดต่อผา่นแพลตฟอร์มของเรา หรือจากนามบตัร หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ โดยออ้ม เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม

ออนไลน์ของบุคคลภายนอก แหล่งขอ้มูลจากหน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืน ๆ และ/หรือผ่าน

บริษทัในเครือ/ในกลุ่ม ผูใ้หบ้ริการ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก เช่น บริษทัท่ีปรึกษา 

เป็นต้น โดยประเภทของขอ้มูลท่ีเราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพนัธ์ของคุณกับเรา และ/หรือบริการหรือ

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการจากเรา  
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"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมาย รวมถึงพ.ร.บ.ฯ และกฎหมายลาํดบัรองท่ีบงัคบัใช้

กาํหนดไวแ้ละ จัดประเภทเป็นขอ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงั

ต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนก็ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากคุณ หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทาํ

ได ้

1.1 บุคคลธรรมดา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซ่ึงเราอาจเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง

ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี 

(ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คาํนําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตาํแหน่งงาน รายได้/เงินเดือน แหล่งท่ีมา 

ของรายได ้ประเทศท่ีมาของรายได ้ท่ีทาํงาน (เช่น ตาํแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ บริษทัท่ีคุณทาํงาน) การศึกษา 

สัญชาติ วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ และสําเนาเอกสารดงักล่าว 

(เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง เป็นตน้) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร ลายมือช่ือ การบนัทึกเสียง 

การบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท์ รูปถ่าย ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวจากกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด (CCTV) ทะเบียนบา้น ขอ้มูลประวติัภูมิหลงั ขอ้มูลสถานภาพทางการเมือง ขอ้มูลความสัมพนัธ์กบัผูมี้

สถานภาพทางการเมือง และขอ้มูลประจาํตวัอ่ืน ๆ  

(ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ ท่ีอยู่ท่ีทาํงาน หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หมายเลขโทรสาร 

ท่ีอยูอี่เมล ช่ือท่ีใชใ้นส่ือสังคมออนไลน์ และรหสัประจาํตวัสาํหรับการติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

(ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบญัชีธนาคาร ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชี 

และประเภทของบญัชี ขอ้มูลพร้อมเพย ์ขอ้มูลทรัพยสิ์นสุทธิ ตลอดจนขอ้มูลการชาํระเงิน  

(ง) ข้อมูลการทําธุรกรรม เช่น ข้อมูลการกู้ยืมเงิน ข้อมูลการจํานองทรัพย์สิน สินทรัพย์และหน้ีสิน การซ้ือ

หลกัประกนัเพื่อเป็นประกนัการชาํระหน้ี ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จาํนวนงวดและการผอ่นชาํระ ประวติั

การชาํระคืนหน้ีและวิธีการชาํระคืนหน้ี ขอ้มูลของหลกัประกนั ประวติัการผิดนดัชาํระเงิน ขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ 

ประวติัการลม้ละลาย ตลอดจนขอ้มูลเครดิตบูโร (Credit Bureau)  

(จ) ข้อมูลทางเทคนิค  เช่น ข้อมูล Media Access Control (MAC) เลขท่ีอยู่ไอพี หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล  

(IP address) เวบ็บีคอน (web beacon) ลอ็ก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ 

เครือข่าย ขอ้มูลการเช่ือมต่อ ขอ้มูลการเขา้ถึง ขอ้มูลการเขา้ใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเขา้สู่ระบบ 

(Login log) เวลาท่ีเข้าถึง ระยะเวลาท่ีใช้บนหน้าเพจของเรา คุกก้ี ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวติัการคน้หา  

ขอ้มูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชัน่ของเบราวเ์ซอร์ ระบบปฏิบติัการ (operating system) การตั้งค่าเขตเวลา 

(Time zone setting) และสถานท่ีตั้ ง  ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊ก อินเบราว์เซอร์  ระบบปฏิบัติการ 

และแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยอ่ืีน ๆ บนอุปกรณ์ท่ีคุณใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอร์ม   
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(ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือบญัชี (account identifiers) ช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผา่น การใชบ้ริการกูย้ืมเงิน วงเงิน

กูย้มื ประวติัการชาํระเงินและ/หรือการผิดนดัชาํระเงิน ความพึงพอใจ กิจกรรม  

(ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับการใช้งานของคุณบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เว็บไซต์ 

แพลตฟอร์ม การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมถึงบทสนทนา ในแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา 

(ซ) ข้อมูลเพ่ือการทําการส่ือสารทางการตลาด เช่น การจดัทาํแบบสาํรวจความสนใจและความพึงพอใจ  

(ฌ) ข้อมูลข้อร้องเรียน เช่น ขอ้ร้องเรียน การแจง้ปัญหา การโตต้อบต่างๆ ผา่นช่องทางต่างๆ  

1.2 นิติบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัพนกังาน บุคลากร เจา้หนา้ท่ี ผูแ้ทน ผูถื้อหุน้ บุคคลผูมี้อาํนาจ กรรมการ ผูติ้ดต่อ ตวัแทน 

และบุคคลธรรมดาอ่ืน ๆ ของนิติบุคคลของคุณ ซ่ึงเราอาจเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี 

(ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ อายุ เพศ สัญชาติ รูปถ่าย 

ภาพเคล่ือนไหว ขอ้มูลในประวติัส่วนบุคคล การศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบังาน (เช่น สถานะ หนา้ท่ี อาชีพ ตาํแหน่ง

งาน ประเภทธุรกิจ บริษทัท่ีคุณทาํงานให ้หรือเป็นพนกังาน หรือถือหุน้อยู)่ ขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยหน่วยงาน

ของรัฐ และสาํเนาเอกสารดงักล่าว (เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง) จาํนวนและหรืออตัราส่วน

การถือหุน้ สิทธิออกเสียง รายได ้แหล่งท่ีมาของรายได ้ประเทศท่ีมาของรายได ้ลายมือช่ือ ขอ้มูลสถานภาพทาง

การเมือง ขอ้มูลความสัมพนัธ์กบัผูมี้สถานภาพทางการเมือง และขอ้มูลประจาํตวัอ่ืน ๆ ของคุณ   

(ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู ่ประเทศ ท่ีอยูอี่เมล และขอ้มูลอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

(ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึน้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การซ้ือหลกัประกนัเพื่อเป็น

ประกันการชาํระหน้ี การชาํระเงิน การชาํระบญัชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้าหรือ 

นิติบุคคลของคุณ ขอ้มูลส่วนตวัดงักล่าวอาจรวมถึงลายมือช่ือและหนงัสือติดต่อกบัเรา  

(ง) ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยงัต่างประเทศโดยเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ 

กับเรา เช่น ข้อมูลท่ีคุณให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสํารวจ หรือข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมในเวลา 

ท่ีคุณเขา้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา 

นอกจากขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้

แลว้ ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของคุณซ่ึงเราอาจเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียง  

(ก) ขอ้มูลชีวภาพ ไดแ้ก่ ระบบบนัทึกและจดจาํใบหนา้ ขอ้มูลภาพจาํลองใบหนา้ ขอ้มูลจาํลองม่านตา ขอ้มูลจาํลอง

ลายน้ิวมือ  (ถา้มี) 
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(ข) ขอ้มูลความพิการ หรือขอ้มูลสุขภาพ (ถา้มี) 

(ค) ประวติัอาชญากรรม (ถา้มี) 

(ง) ข้อ มู ล ท่ี ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น อ่ื น  ๆ  ซ่ึ ง แ ส ด ง อ ยู่ ใ น บัต ร ท่ี อ อ ก โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  เ ช่ น  เ ช้ื อ ช า ติ   

(ปรากฏตามหนงัสือเดินทาง) และศาสนา (ปรากฏตามบตัรประจาํตวัประชาชน) (ถา้มี) 

2. วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวตัถุประสงค์

ดังต่อไปน้ี (โดยวัตถุประสงค์ท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศจะขึ้ นอยู่กับ

ความสัมพนัธ์ของคุณกบัเรา และ/หรือบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการจากเรา) 

2.1 วัตถุประสงค์ที่เราจําเป็นต้องได้รับความยินยอม 

ในกรณีท่ีเราไม่สามารถอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอ่ืน เราอาจอาศยัความยนิยอมของคุณเพื่อ 

(ก) การติดต่อส่ือสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์

และบริการของบริษทั บริษทัในเครือ/ในกลุ่ม และบริษทัย่อยของบริษทั (ถา้มี) และบุคคลภายนอกซ่ึงเราไม่

สามารถอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอ่ืน 

(ข)  การเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) ขอ้มูลชีวภาพ ไดแ้ก่ ระบบบนัทึกและจดจาํใบหนา้ (face recognition) เพื่อการสมคัรใชบ้ริการ และการ

ยนืยนัและพิสูจน์ตวับุคคล (ถา้มี) 

(2) ขอ้มูลความพิการเปราะบางเพื่อประโยชน์ในการใหบ้ริการ และเป็นการอาํนวยความสะดวก (ถา้มี)   

(3) ประวติัอาชญากรรมเพ่ือการตรวจสอบภูมิหลงั (ถา้มี) 

(4) ข้อ มู ล ท่ี ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น ซ่ึ ง แ ส ด ง อ ยู่ ใ น บัต ร ท่ี อ อ ก โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  เ ช่ น  เ ช้ื อ ช า ติ   

(ในหนังสือเดินทาง) และศาสนา  (ในบัตรประจําตัวประชาชน) ซ่ึง เราใช้เอกสารดังกล่าว 

เพื่อการยนืยนัและพิสูจน์ตวับุคคล (ถา้มี) 

(ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศท่ีอาจจะไม่มีระดับการคุ ้มครองข้อมูลท่ี เพียงพอ 

ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด ซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอม 

ในกรณีท่ีหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของคุณ 

ณ เวลาใดก็ได้ โดยคุณสามารถติดต่อมายงับริษทัผ่านช่องทางท่ีกาํหนดบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  

หรือเว็บไซตข์องบริษทัหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อ
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ความชอบดว้ยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย และ/หรือการโอนไปยงัต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณตามความยนิยอมของคุณก่อนท่ีจะขอถอนความยนิยอม   

2.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจดําเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ในการประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปน้ีเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน 

ไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กล่าวคือ (1) เ ป็นการจํา เ ป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา  

สาํหรับการเขา้ทาํสัญญาหรือการปฏิบติัตามสัญญากบัคุณ (2) เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย (3) เป็นการจาํเป็น 

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและ/หรือของบุคคลภายนอก โดยให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิ 

และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอนัตราย 

ต่อ ชี วิต  ร่ า งกา ย  หรือสุขภา พของบุคคล และ  (5) ประโยช น์สา ธา รณะ สํ า หรับกา รดํา เ นินภ า ร กิ จ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐ 

เราจะอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ขา้งตน้ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/

หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัเจา้หนา้ท่ี พนกังาน ของบริษทัฯ รวมถึงบริษทัในเครือ บริษทัยอ่ย บริษทัใน

กลุ่ม หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือ บุคคลใดๆ ท่ีบริษัทฯ มอบหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในหรือต่างประเทศ เพื่อ

วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

2.2.1 บุคคลธรรมดา 

(ก)   การติดต่อกบัคุณก่อนท่ีคุณจะเขา้ทาํสัญญากบัเรา และการดาํเนินการเขา้ทาํสัญญา 

(ข)   การประมวลขอ้มูลการขอเขา้ทาํสัญญา สถานะบญัชี และการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบับญัชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่

จาํกัดเพียง การประมวลผลคาํขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณสมบัติและความ

เหมาะสมของคุณ การประมวลผลธุรกรรมของคุณ การออกรายงานแสดงความเคล่ือนไหวของบญัชี (account 

statement) และการดาํเนินการขอยกเลิกสัญญา 

(ค)   การให้บริการแก่คุณ รวมถึงการให้บริการผ่านแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และ/หรือเวบ็ไซต ์เช่น การ

บริหารสินทรัพย  ์การรับชาํระหน้ี การตรวจสอบเครดิต การปรับโครงสร้างหน้ีกับคุณ การประเมินมูลค่า

หลกัประกนั การยนืยนัมูลค่าหลกัประกนั การขายหลกัประกนัเพื่อเป็นประกนัการชาํระหน้ี หรือการดาํเนินการ

ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการขา้งตน้   

(ง)   การดาํเนินการเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมของคุณ เช่น แจง้เตือน ติดตาม การรับชาํระหน้ี การรับผอ่นชาํระหน้ี การ

บนัทึกการทาํธุรกรรม การออกใบเรียกเก็บหน้ี การจดัทาํรายงานบญัชีของคุณ  
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(จ)   การดาํเนินการตามคาํสั่งของคุณ (เช่น การขอผ่อนชาํระหน้ี การปรับโครงสร้างหน้ี หรือการดาํเนินการตามคาํ

ร้องขอเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั เป็นตน้) การตอบขอ้ซักถามหรือความคิดเห็นของคุณ 

หรือการแกไ้ขเร่ืองร้องเรียนของคุณ 

(ฉ)   การยนืยนัตวับุคคล การตรวจสอบขอ้มูลเครดิต กระบวนการทาํความรู้จกัลูกคา้ (know-your-customer (KYC)) 

และตรวจสอบสถานะลูกคา้ (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลงั

ในรูปแบบอ่ืนๆ การตรวจสอบขอ้มูลบุคคลล้มละลาย การตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของคุณกับผูมี้

สถานภาพทางการเมือง การตรวจสอบคดักรองกบัรายช่ือบุคคลท่ีถูกกาํหนด (sanction lists) การตรวจสอบและ

คดักรองอ่ืน ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองท่ีอาจจาํเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั การประเมินความ

เหมาะสมและคุณสมบติั  

(ช)   การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์ 

และบริหารความเส่ียง    

(ซ)   การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คาํสั่ง คาํแนะนาํ และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานกํากับดูแล  

ไม่วา่ในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์สํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง สํานักงานคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกรมสรรพากร เป็นตน้ 

(ฌ)  การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของเรา การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดําเนินธุรกิจ  

การจดัทาํรายงาน และการปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนของเราท่ีอาจจาํเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบ 

ท่ีใช้บงัคบั รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุมความเส่ียง การรักษาความปลอดภัย  

การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย การตรวจสอบหรือใช้อา้งอิงในกรณีท่ีจาํเป็น (เช่น เพื่อเป็นหลกัฐาน

ประกอบการจดัทาํงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการตรวจสอบงบการเงินประจาํงวดบญัชี)  

การเงินและการบญัชี ระบบต่าง ๆ และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

(ญ)   การตรวจจบั ป้องกนั จดัการ สืบสวน สอบสวน และตอบโตเ้ร่ืองร้องเรียน ขอ้เรียกร้องหรือขอ้พิพาทใด ๆ 

(รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ หรือการดาํเนินคดีทางกฎหมาย)  

(ฎ)   การติดต่อส่ือสารทางการตลาด การให้ขอ้มูล ขอ้เสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

และบริการของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัในกลุ่ม และบริษทัยอ่ยของบริษทั (ถา้มี) และบุคคลภายนอก 

(ฏ)   การพฒันาบริการและผลิตภณัฑ์ใหม่ และการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัแก่คุณเก่ียวกับบริการและผลิตภณัฑ ์

ของเราเป็นคร้ังคราว 
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(ฐ)     การทาํวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตวัอย่างเช่น ในด้านการเงิน การซ้ือทรัพยสิ์นอนัเป็น

หลกัประกัน วงเงินหน้ีสิน และพฤติกรรมการชาํระหน้ีของคุณ เพื่อวตัถุประสงค์ในการพฒันาบริการและ

ผลิตภณัฑข์องเรา 

(ฑ)  การจดัโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของเรา การประชุม การสัมมนา และการเยีย่มชมบริษทัของเรา 

(ฒ)  การฟ้องร้อง ดาํเนินคดี แกต่้าง และการบงัคบัสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของเรา รวมถึงแต่ไม่จาํกัด

เพียง การติดตามทวงถามจาํนวนเงินใดๆ ทั้งหมดท่ีติดคา้งต่อเราและการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการบงัคบั

หลกัประกนักรณีผิดนดัชาํระหน้ี 

(ณ) การจัดการข้อพิพาท การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเพื่ อบังคับใช้ตา มสัญญาของเรา  และเพื่อ ก่อตั้ ง  

ใช ้หรือยกขึ้นต่อสู้ซ่ึงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(ด)   การอาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินท่ีจะดาํเนินการโดยผูส้อบบัญชี หรือการรับบริการ 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากท่ีปรึกษากฎหมายท่ีแต่งตั้งโดยคุณหรือเรา 

(ต)   การปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ท่ีเราเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ของเรา ผูข้าย หรือบริษทับริหารสินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือภายใตส้ญัญาท่ีเราทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทน 

(ถ)   การให้บริการและการดูแลรักษาความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพลตฟอร์มของเรา เช่น เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั

บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  

(ท)   การเปล่ียนแปลงในกิจการ เช่น ในกรณีของการฟ้ืนฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ 

การเขา้ซ้ือกิจการ การขาย การซ้ือ กิจการร่วมคา้ การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทาํนองเดียวกนั 

ท่ีเก่ียวข้องกับการโอนหรือการจาํหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้ งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา 

อาจทําให้ต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลท่ีสามหน่ึงฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหน่ึง 

ของการดาํเนินการดงักล่าว 

ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจาํเป็นสําหรับการปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายของเรา หรือการเขา้

ทาํสัญญากบัคุณ แต่เราไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเม่ือมีการร้องขอ เราอาจจะไม่สามารถ

จดัหาผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่คุณ (หรือไม่สามารถจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่คุณต่อไป) หรือไม่

สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือความสัมพนัธ์ท่ีเรามีกบัคุณได ้ 

2.2.2 นิติบุคคล  

(ก) การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือธุรกิจของเรา อาทิ  

ดว้ยการตอบขอ้ซกัถามหรือการร้องขอ 



                                                                ปรบัปรุงล่าสดุ 
22 มิถนุายน 2565 

 8 

(ข) การคัดเลือก เช่น การตรวจสอบตวัตนของคุณและสถานะของนิติบุคคล การตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ของคุณกบัผูมี้สถานภาพทางการเมือง การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลงัในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือ

การระบุความเส่ียงเก่ียวกับคุณและนิติบุคคลของคุณ (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายช่ือบุคคล 

ท่ีถูกกาํหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐและ/หรือหน่วยงานทางการซ่ึงเปิดเผย 

เป็นการทัว่ไป ตามท่ีกฎหมายกาํหนด) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบติัของคุณและนิติบุคคลของคุณ 

การออกคาํขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเขา้ทาํสัญญากบัคุณหรือนิติบุคคลของคุณ 

(ค) การจัดการข้อมูล เช่น การดํารงและปรับปรุงรายช่ือ/รายนามของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)  

การจดัเก็บเอกสารคาํขอเปิดบญัชีหรือสัญญาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีการอา้งถึงคุณ 

(ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดาํเนินการ และการบริหารความสัมพนัธ์ (ทางสัญญา) อาทิ  

ด้วยการทาํธุรกรรมและดาํเนินการตามคาํสั่งสําหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการ การประมวลผลการชาํระเงิน  

การดาํเนินกิจกรรมดา้นการบญัชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจดัเก็บเงิน การจดัการดา้นการจดัส่ง

และการส่งมอบ การใหบ้ริการสนบัสนุน 

(จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทาํวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมิน การสํารวจและการรายงาน

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของเรา และผลการดาํเนินงานของคุณหรือของนิติบุคคลของคุณ การพฒันา 

และปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด และบริการ 

(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสนับสนุน 

การใชง้านระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดาํรงรหสัและขอ้มูลส่วนตวัสาํหรับคุณ การบริหารจดัการ

การเขา้ถึงระบบใด ๆ ท่ีเราได้อนุญาตให้คุณเขา้ถึงได้ การระงับหรือปิดบัญชีท่ีไม่มีการใช้งาน (inactive 

accounts) การดาํเนินการควบคมุธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดาํเนินไปได ้และการ

ช่วยให้เราสามารถระบุและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการดูแลให้ระบบ 

ของเรามีความปลอดภยั การพฒันา การใช ้การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยนืยนัตวับุคคล การควบคุมและ การบนัทึกการเขา้ถึง

ระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมัน่คงปลอดภัย 

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ การป้องกนัและแกไ้ขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเส่ียงและการป้องกนั

การฉอ้โกง 

(ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขขอ้พิพาท การบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญาของเรา การ

กาํหนด การใชห้รือการต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การใหก้ารต่อสู้คดี ขอ้ร้องเรียนต่างๆ 

(ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกนัการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรม หรือการฉอ้โกง รวมไปถึง

การกระทาํโดยมิชอบดว้ยกฎหมายอ่ืนๆ 
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(ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร เช่น การปฏิบติัตามนโยบายภายในองคก์ร และกฎหมาย 

กฎระเบียบ คาํส่ัง และแนวทาง ของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีมีผลบงัคบัใช ้

(ฎ) การปฏิบัติตามคําส่ังโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ มีอํานาจในหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การ

ปฏิสัมพนัธ์ และ การตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล 

(ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจง้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ของเราซ่ึงอาจเป็นท่ีน่าสนใจต่อคุณ 

กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การทาํการสาํรวจ การวดัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

(ฐ) การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจดัการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน 

การควบคุม หรือการบริหารความเส่ียง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั และ 

(ฑ) การให้บริการ เช่น การบริหารสินทรัพย ์การรับชาํระหน้ี การตรวจสอบเครดิต การปรับโครงสร้างหน้ีกบัคุณ 

การประเมินมูลค่าหลกัประกนั การยนืยนัมูลค่าหลกัประกนั การขายหลกัประกนัเพื่อเป็นประกนัการชาํระหน้ี 

หรือการดาํเนินการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการขา้งตน้ 

3. วิธีการที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงับริษทัในเครือ หรือบริษทัในกลุ่ม หรือ บริษทัย่อย หรือ 

บริษัทร่วม ของบริษัทฯ บุคคลภายนอก ท่ีเรามอบหมาย (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลดังกล่าว) 

ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดงัต่อไปน้ี ซ่ึงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคต์ามนโยบาย

ความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โดยคุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาขอ้มูล

เพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้

3.1 บริษัทในเครือ/ ในกลุ่มของเรา 

เราอาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ขอ้มูลการยืนยนัตวัตน

ของคุณเพ่ือเขา้ใช้บริการใดๆ ตามท่ีคุณร้องขอ ไปยงับริษทัในเครือ/บริษทัในกลุ่มของเรา เช่น (1) บริษทั เอ็กซ์

สปริง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน), (2) บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั, (3) บริษทั เอ็กซ์สปริง 

ดิจิทลั จาํกดั และ/หรือ (4) บริษทั เอ็กซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั หรืออนุญาตให้บริษทัดงักล่าวเขา้ถึงขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณได ้เพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

3.2 ผู้ให้บริการของเรา 

เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู ้รับจ้าง เพื่ อการให้บริการต่าง  ๆ ในนามของเรา  หรือเพื่อ ช่วย เหลือ 

ในการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่คุณ เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกับผูใ้ห้บริการเหล่าน้ี รวมถึง 

แต่ไม่จํากัดเพียง (ก) ผู ้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู ้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล (data storage)  

(ข) สํานักงานกฎหมายหรือทนายความ (ค) ตวัแทนทวงถามหน้ี (ง) ตวัแทนด้านการตลาด ส่ือโฆษณาและการ
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ติดต่อส่ือสาร (จ) ผูใ้ห้บริการดา้นธุรการและการดาํเนินงาน  (ฉ) สถาบนัการเงินหรือผูใ้ห้บริการทางการเงิน (ช) 

บริษทัประกนัภยั (ซ) ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบและยนืยนัตวับุคคล 

ในการให้บริการเหล่าน้ี ผูใ้ห้บริการอาจเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคล 

แก่ผูใ้หบ้ริการของเราเพียงเท่าท่ีจาํเป็นในการใหบ้ริการโดยผูใ้หบ้ริการเหล่าน้ี และเราจะขอใหผู้ใ้หบ้ริการเหล่าน้ีไม่

ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ให้ไวใ้นขา้งตน้ เราจะดาํเนินการ

ให้เป็นท่ีมัน่ใจว่าผูใ้ห้บริการทุกรายท่ีเราทาํงานดว้ยจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวอ้ย่างปลอดภยั และจะ

ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

3.3 พนัธมิตรทางธุรกิจของเรา 

เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงับุคคลท่ีกระทาํการในนามของคุณ หรือเก่ียวขอ้งในการจดัหาผลิตภณัฑ์

หรือบริการประเภทใดท่ีคุณไดรั้บจากเรา ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ผูรั้บเงิน ผูรั้บผลประโยชน์ ธนาคารตวัแทน 

ตวัแทน ผูข้าย พนัธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ท่ีเราทาํการเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลใหใ้นการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการใหแ้ก่คุณ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของเรา และท่ีคุณอนุญาตให้เรา

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีใชบ้งัคบั แต่ทั้งน้ี ผูรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งตกลงท่ีจะ

ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต 

ในบางสถานการณ์ เราอาจจะจาํเป็นท่ีจะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก  

เพื่อปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซ่ึงรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย 

หน่วยงานกาํกบัดูแล หน่วยงานรัฐ เช่น สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกรมสรรพากร ศาล 

หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ เช่น บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จาํกดั ในกรณีท่ีเราเช่ือว่าการเปิดเผยหรือการโอนนั้น

จาํเป็นเพื่อท่ีจะปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอ่ืน 

หรือเพื่อความปลอดภยัของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเก่ียวกบัปัญหา

การฉอ้โกง หรือ ดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยั 

3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัท่ีปรึกษาวิชาชีพของเราท่ีเก่ียวกบับริการดา้นการตรวจสอบ 

กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซ่ึงช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือจัดการเก่ียวกับข้อเรียกร้อง 

ทางกฎหมาย 

3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้

เราอาจมอบ โอน หรือแปลง หน้ี สิทธิ หรือภาระผูกพนัของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าท่ีได้รับอนุญาต 

ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสัญญาใด ๆ ท่ีเขา้ทาํระหว่างคุณกบัเรา เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 
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ของคุณไปยงัผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บแปลงหน้ี สิทธิ หรือภาระผูกพนั รวมถึงบุคคลท่ีอาจเป็นผูรั้บโอน

สิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บแปลงหน้ี สิทธิ หรือภาระผูกพนั แต่ทั้งน้ี ผูรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งตกลงท่ีจะปฏิบติัต่อขอ้มูล

ส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคลอ้ง กบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจ ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้รายสาํคญั ผูรั้บโอนสิทธิ 

บุคคลท่ีอาจเป็นผู ้รับโอนสิทธิ ผู ้รับโอนหรือบุคคลท่ีอาจเป็นผู ้รับโอนของเรา ในกรณีท่ีมีการฟ้ืนฟูกิจการ  

การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซ้ือกิจการ การขาย การซ้ือ กิจการร่วมค้า การโอน  

การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทาํนองเดียวกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนหรือการจาํหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย ์

หรือหุ้นทั้ งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผูรั้บข้อมูลจะปฏิบัติตาม 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

เม่ือเราโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอก เราจะดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของคุณ เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลบั หรือมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยงับุคคลภายนอกท่ีอยู่ในต่างประเทศ  (เช่น การโอน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูใ้ห้บริการเพ่ือการสนับสนุนกระบวนการทาํความรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบสถานะลูกคา้ 

เพื่อการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีบริษทัจดัการลงทุนในต่างประเทศร้องขอ) หรือเคร่ืองแม่ข่ายท่ี

ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  ซ่ึงประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลในลกัษณะเดียวกันกบั

ประเทศไทย ทั้งน้ี เราไดด้าํเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทาํให้คุณมัน่ใจไดว้่าการโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณจะโอนอย่างปลอดภยัและบุคคลท่ีรับโอนขอ้มูลนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ี

เหมาะสม และ การโอนขอ้มูลนั้นชอบดว้ยกฎหมาย 

5. ระยะเวลาในการที่เราเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผล เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ท่ีเราไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมาตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และเพื่อปฏิบติัตามภาระหน้าท่ี

ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้ นหากจําเป็น 

เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั เช่น กฎหมายว่าด้วยบริษทับริหารสินทรัพย ์กฎหมายว่าด้วยป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนนโยบายภายในหรือขอ้กาํหนดดา้นการปฏิบติังานของเรา และตามความจาํเป็นอ่ืนๆ 

เช่น กรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทขึ้น 
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6. ข้อมูลที่สําคัญอ่ืน ๆ เกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

6.1 คุกกีแ้ละวิธีการใช้คุกกี ้

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากคุณโดยการใช้คุกก้ี  

คุกก้ีคือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหน่ึงซ่ึงนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจดัการ

เวบ็ไซต ์ติดตามการเคล่ือนไหวการใชเ้วบ็ไซตข์องเรา หรือเพื่อจดจาํการตั้งค่าของผูใ้ชบ้ริการ 

อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้คุณควบคุมไดว้่าจะยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หากคุณปฏิเสธการติดตามโดยคุกก้ี 

ความสามารถของคุณในการใชง้านคุณลกัษณะหรือพื้นท่ีทั้งหมดหรือบางส่วนของเวบ็ไซตอ์าจถูกจาํกดั 

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

โดยทัว่ไป กิจกรรมของเราจะไม่เปิดให้บริการแก่ผูเ้ยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ  

แต่อย่างไรก็ดี หากเราได้รับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวมาไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เราจะไม่เก็บรวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาว ์โดยไม่ไดรั้บความยินยอมท่ีจาํเป็นจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองหรือผูป้กครอง แลว้แต่กรณี 

หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมท่ีจําเป็นจากผู ้อนุบาล 

หรือผูพ้ิทกัษต์ามกฎหมาย แลว้แต่กรณี  

นอกจากน้ี หากเราทราบว่าเราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดรั้บความยินยอม 

ท่ี จํา เ ป็ น จ า ก ผู ้ใ ช้อํา น า จ ป ก ค ร อ ง ห รื อ ผู ้ป ก ค ร อ ง  แ ล้ว แ ต่ ก ร ณี  ห รื อ จ า ก ค น ไ ร้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ 

คนเสมือนไร้ความสามารถ โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมท่ีจาํเป็นจากผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษต์ามกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

เราจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นทนัที หรือยงัคงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป ถา้เราสามารถอาศยัหลกัเกณฑ์

หรือฐานทางกฎหมายอ่ืนนอกจากการขอความยนิยอม   

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามใด ๆ เ ช่น คู่สมรสและบุตรของคุณ ผู ้ถือหุ้น กรรมการ  

ผูรั้บผลประโยชน์ ผูติ้ดต่อ ผูรั้บมอบอาํนาจ เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่อีเมล และหมายเลขโทรศพัท์ และสถานภาพ

ทางการเมืองของบุคคลเหล่านั้น คุณควรมัน่ใจว่าคุณมีอาํนาจท่ีจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และอนุญาตให้เรา 

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีได้ อีกทั้ งคุณต้องรับผิดชอบในการแจ้ง 

ให้บุคคลท่ีสามเหล่านั้ นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี และขอรับความยินยอมจากบุคคลท่ีสาม 

ท่ีเก่ียวขอ้ง หากจาํเป็น หรืออาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ท่ีทาํใหเ้ราสามารถเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามนั้นไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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7. การเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์อ่ืน 

ในกรณีท่ีคุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา 

อาจมีการเช่ือมต่อไปยงัแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการอ่ืนท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผูด้าํเนินการ  

ทั้ งน้ี เราไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดําเนินการใด ๆ อีกทั้ งไม่อาจรับผิดชอบใด ๆ เก่ียวกับ 

การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยแพลตฟอร์ม เวบ็ไซต ์

แอปพลิเคชัน หรือบริการดังกล่าว  ในการน้ี เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว 

ของแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการท่ีเช่ือมโยงกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา (หากมี)  

เพื่อรับทราบและทาํความเขา้ใจว่าแพลตฟอร์ม เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนัหรือบริการดงักล่าวดาํเนินการเก็บรวบรวม 

ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยงัต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอยา่งไร 

8. การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษทัใชม้าตรการทางดา้นการบริหารจดัการ ดา้นเทคนิคและดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมเพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทจากการถูกทําลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปล่ียนแปลงแก้ไข  

หรือการเปิดเผย ไม่ว่าจะเกิดโดยอุบติัเหตุ โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงครอบคลุมถึง 

การเข้า ถึงหรือควบคุมการ เข้า ถึงข้อ มูลส่วนบุคคล เพื่ อธํารงไว้ซ่ึ งความลับ ความถูกต้องครบ ถ้วน  

และสภาพความพร้อมใชง้านของขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตก้ารควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้กาํหนดขั้นตํ่าท่ี

กฎหมายกาํหนด   

ทั้ งน้ี บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ 

และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

และบริษัทยังได้วางมาตรการจํากัดการเข้า ถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ 

และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกาํหนดสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงาน 

ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เขา้ขอ้มูล และหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ช้งาน เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบทาํสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการลกัขโมยอุปกรณ์

จัดเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากน้ี บริษทัยงัได้วางมาตรการสําหรับการตรวจสอบยอ้นหลัง

เก่ียวกบัการเขา้ถึงเปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

9. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คุณอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ีเก่ียวกบั

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

(ก) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราประมวลผลเก่ียวกบัคุณ ท่ี

เราเก็บรักษาเอาไว ้รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรามีอยูภ่ายในการครอบครองหรือ

การควบคุมของเรา 
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(ข) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรามีเก่ียวกบัคุณในรูปแบบท่ีมีการจดัระเบียบ

แล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู ้ควบคุม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลและหรือผูป้ระมวลขอ้มูลรายอ่ืน ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท้างเทคนิค โดยมีเง่ือนไขว่า

การดาํเนินการนั้นตอ้งเป็นไปตามความยนิยอมของคุณหรือจาํเป็นต่อการปฏิบติัตามสัญญา 

(ค) การคัดค้าน: ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการท่ีเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

ในบางกิจกรรมซ่ึงระบุในนโยบายฉบบัน้ี  

(ง) การลบหรือทําลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดาํเนินการลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ของคุณท่ีเราประมวลผลเก่ียวกับคุณเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล เช่น  

หากขอ้มูลนั้นไม่จาํเป็นสําหรับวตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป หรือ คุณยกเลิกความ

ยินยอมในการรวบรวมหรือจดัการขอ้มูล และในกรณีท่ีเราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสําหรับการรวบรวม

หรือจดัการขอ้มูลดงักล่าว หรือ ขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บการจดัการอยา่งผิดกฎหมาย  

(จ) การจํากัด: คุณอาจมีสิทธิจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเช่ือว่าข้อมูลนั้ น 

ไม่ถูกตอ้ง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเราไม่จาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลนั้น 

เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดอีกต่อไป 

(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง 

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

(ช) การถอนความยินยอม: คุณอาจมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมท่ีคุณได้ให้แก่เราเพื่อการประมวลผล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เวน้แต่มีขอ้จาํกัดเก่ียวกับสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

หรือมีสัญญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่คุณ 

(ซ) การย่ืนเร่ืองร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในกรณีท่ีคุณเช่ือว่าเรา 

ทาํการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใช ้

ตามขอบเขตท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย เราจะพยายามดาํเนินการตามคาํขอของคุณภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้อย่างไรก็ตาม อาจขยายระยะเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากเหตุผล

เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธ์ิทางกฎหมายโดยเฉพาะหรือความซบัซอ้นของคาํขอของคุณ 

ในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถใหคุ้ณเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณไดอ้นัเน่ืองมาจาก

ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย หากเราปฏิเสธคาํขอในการเขา้ถึงขอ้มูลของคุณ เราจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธดงักล่าวให้

คุณทราบ 
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10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้

เราอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีเป็นคร้ังคราว เราขอแนะนําให้คุณอ่าน 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีอย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ น 

ตามขอ้กาํหนดของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีท่ีหน้าเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

ของบริษทัเป็นระยะ ๆ โดยเราจะแจง้เตือนให้คุณทราบ หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

ต่อคุณ และขอความยนิยอมจากคุณอีกคร้ังในกรณีท่ีจาํเป็น และตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

11. รายละเอียดการติดต่อเรา 

หากคุณมีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของคุณท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัย 

หรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี โปรดติดต่อเรา 

หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเราท่ี 

(ก) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จํากัด 

• เลขท่ี 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2  ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

10110 ประเทศไทย 

• โทร  02-030-3730 

(ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• ส่งจดหมายมาท่ี: เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั ตั้งอยู่

ท่ี  เลข ท่ี  59 สิ ริ  แคมปัส  อาคาร  ดี  ชั้ น  2  ซอยริมคลองพระโขนง  แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110  

• อีเมล: dpo@xspringcapital.com 
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